
 

Stuwkracht 10, een doopsgezind initiatief, 
krijgt verzoeken om financiële hulp uit 

alle hoeken van de wereld en helpt 
onmiddellijk in plotseling ontstane 

noodsituaties, ‘stil’ en eenmalig. 
 

Kent u iemand in uw omgeving die wel een steuntje in de 
rug zou kunnen gebruiken? 

Kent u iemand die met een kleine bijdrage een groot verschil 
kan ervaren in zijn/haar leven? Bijvoorbeeld door een nieuwe 

koelkast, e-bike of bijdrage voor de tandarts? 
 

Bij Stuwkracht 10 kunnen doopsgezinde(-remonstrantse) gemeentes en 
instellingen alsook individuele doopsgezinden en remonstranten aanvragen 

 doen voor individuen/groepen waar zij bij betrokken zijn. 
 

Voor: 
- individuele (financiële) noden 

- kleinschalige projecten in binnen- en buitenland 
- (niet noodzakelijkerwijs doopsgezinde) mensen in uw omgeving 

 
Aanvragen kunnen schriftelijk (post of email) bij de 

secretaris ingediend worden: 
 

Henk Smit 
Elpermeer 27 

1025 AA Amsterdam 
020-6369330 

henhet@freeler.nl 
Een bijdrage doen: U kunt eenmalig een gift doen, een jaarlijkse gift 

of een gift middels een notariële acte. 
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